
1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu 
emango zaizkio. 

2.-  Behar den moduan  planteiatuta,  justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako ariketa 
bakoitzari,  gehien hiru puntu emango zaizkio. 

 

Unibertsitaera 
Sartzeko  

Hautaprobak 

LOGSE 
Batxilergoa 

2007eko 
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 Fisika  
Aukeratu ariketa-multzo bat eta bi galdera  

ARIKETAK 
 
A MULTZOA 
1. Nazioarteko Espazio-Estazioa (ISS) Lurraren inguruan biratzen ari da zirkulartzat hartuko dugun orbita 
batean, lurrazaletik 380 km-ra. Kalkulatu: a) Estazioaren abiadura lineala eta Lurrari bira oso bat emateko 
hartuko duen denbora-tartea (periodoa), b) lurrazaleko puntu batetik hasiz*, 1 kg-eko masa orbita horretara 
bidaltzeko behar dugun energia minimoa, eta c) orbita horretatik Lurraren erakarpenetik ihes egiteko behar 
den abiadura. 
Lurraren erradioa = 6,37 x 106 m, Lurraren masa = 5,98 x 1024 kg 
Grabitazio unibertsalaren konstantea: G = 6,67 x 10-11 N m²/kg² 
* Ez hartu kontuan Lurrak bere ardatzarekiko duen biraketa-abiadura 
 
2. Zeharkako uhin harmoniko bat, y = f (x,t) ekuaziokoa, soka batean zehar hedatzen da, Ox ardatzaren 
noranzko negatiboan. Uhinaren maiztasuna 0,5 Hz da, eta bere hedapen-abiadura, v = 20 m/s. t = 0 
aldiunean, x = 0 tokian kokaturiko puntuaren elongazioa (y) zero da, eta bere abiadura, +2 m/s. Kalkulatu: a) 
uhinaren anplitudea (elongazio maximoa), b) uhinaren periodoa, c) uhinaren uhin-luzera, d) uhinaren 
ekuazioa, e) sokaren puntu bakoitzaren zeharkako abiadura (dy/dt) eta, azkenez, f) x = 80 m tokian 
kokaturiko sokaren puntuaren abiadura t = 5 s aldiunean. 
 
B MULTZOA  
1.- Lau hari eroale, paraleloak eta luzera infinitukoak, bakoitzak 5 ampereko korrontea 
garraiatzen du. Irudian, ariketaren zeharkako sekzioa erakusten da, eta bertan goiko bi 
hariek garraiatzen dituzten korronteak, paperaren perpendikularrak izateaz gain, 
barruranzko noranzkoa daukatela adierazten da, eta beheko hari bien korronteek, 
ostera, kanporanzko noranzkoa daukatela. Alboko harien arteko distantziak, guztienak, 
a = l0 cm-koak dira. Kalkulatu lau harietatik distantzia berera dagoen P puntuan izango 
dugun B eremu magnetikoaren intentsitatea. Puntu horretan v = 1.000 km/s-ko abiaduraz higitzen den elektroia 
bagenu, paperaren planoan eta adierazitako norabide eta noranzkoan, zein indarrek eragingo dio elektroiari 
aldiune herrenan? Oharra: Han eroale batek, zuzen eta luzera infinitukoak, haritik r distantziara sortzen duen 
eremu magnetikoaren intentsitatearen modulua, B = µoI/2πr da, non I korrontearen intentsitatea den. 
Elektroiaren karga: 1,6 x 10-19 C; µo= 4n 10-7  NA-2 
 
2. Batezbestez, argi ikusgarriaren uhin-luzera 550 nanometrokoa da. Kalkulatu fotoi bakoitzak garraiatzen 
duen energia. 50 W-eko lanpara elektriko batek igortzen duen energiatik %a 2 espektro elektromagnetikoaren 
alde ikusgaian igortzen badu, zenbat fotoi igortzen ditu lanparak segundoko? Zer gertatzen da lanparak 
xahutzen duen gainontzeko energiarekin? 
1 nanometro = 10-9 m, Planek-en konstantea: h = 6,63·  10-34 J· s 
 
GALDERAK 
1. Azaldu lupa baten funtzionamendu optikoa. 
2. Espazioko eskualde batean, bi eremu ditugu, biak uniformeak: bata magnetikoa, B, eta bestea elektrikoa, 

E. Eskualde horretan, v abiaduraz higitzen den partikula kargatu bat sartzen da. Hasierako aldiunean v 
abiadura B-rea perpendikularra bada, kalkulatu E eremuaren modulua, norabidea eta noranzkoa kargaren 
gaineko radar erresultantea mutua izan dadin. 

3. Deskñbatu erradioaktibitate naturalaren fenomenoa. Zer dira α, β eta y izpiak? Desintegrazio 
erradioaktiboaren Soddy eta Fajans-en legeak. 

4. Lortu, orbita zirkularren kasurako, planeten orbiten erradioak eta euren periodoak erlazionatzen dituen 
Keplerren hirugarren legea. 



1.- Behar den moduan justikikatuta eta arrazonatuta dagoen galdera bakoitzari, gehien bi puntu 
emango zaizkio. 

2.-  Behar den moduan  planteiatuta,  justifikatuta eta emaitza zuzenarekin ebatzitako ariketa 
bakoitzari,  gehien hiru puntu emango zaizkio. 
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ARIKETAK 
 

A MULTZOA 
 
1. Lehenengo hurbilketa batean, Eguzki-sistemako lehenengo lau planetek Eguzkiraino dituzten distantzien 

arteko erlazioak oso errazak dita. Orbita hauek zirkulartzat hartuz, eta R bada Merkurioren orbitaren 
erradioa, beste hiru planeten erradioak hurrengoak dira: Artizarrarena, 2R; Lurrarena, 3R, eta 
Marterena, 4R. Planeten higidurarako Keplerren hirugarren legeak halaxe dio: Eguzkiaren inguruko 
orbitan dabilen planeta baten periodoaren berbidura eta orbita horren erradioaren kuboa elkarren 
proportzionalak dira, T2 =E R3 Lurraren periodoa ezagutzen badugu, kalkulatu: a) beste planeten 
periodoak (egun lurtarretan), b) proprotzionaltasun konstantea, E, eta, azkenez, c) nola aldatuko lirateke 
periodo hauek Eguzkiaren masa 4 aldiz handiagoa izango balitz? 

2. Bi karga puntual, -5x 10-8 C-ekoak, finko daude Ox ardatzeko x = 0 eta. x = 5 em puntuetan. Kalkulatu 
E eremu elektrikoaren modulua, norabidea eta noranzkoa x = 8 cm eta x = 10 cm puntuetan, Halaber, 
kalkulatu puntu horietako V potentzial elektrostatikoa, m = 5 mg-ko masa eta q = + 10-9  C-eko karga 
dituen partikula bat geldiunetik askatzen bada x = l0 cm puntuan, zenbateko abiadura izango du x = 8 
cm puntutik igarotzean? 

 
B MULI'ZOA 
 
1.  a = 20 cm-ko aldea eta 30 Ω -eko erresistentzia dituen espira karratu eroale bat, B intentsitatea duen 
eremu magnetiko batean kokatzen da, eremuari perpendikularki, Eremuaren intentsitatea aldatuz doa 
denborarekin. Horrela, t = 0 s denean, B = 0,5 T da, eta uniforrneki jaisten da zero egin arte t = 0,001 s 
denean. Kalkulatu espiran induzituriko indar elektroeragilearen balioa eta korrontearen intentsitatea. Egizu 
eskema bat, bertan eremu magnetikoa, espira eta korronte induzituaren noranzkoa irudikatuz. 
 
2. Zelula fotoelektriko baten kobrezko katodoaren gainean, 200 nanometroko uhin-luzerako argi ultramore 
monokromatiko batek erasotzen du. Kobrearen atari fotoelektrikoaren maiztasuna 8,3x1014 Hz dela jakinik, 
kalkulatu: a) ateratze-lararen (lan-funtzioaren) balioa, Jouletan, b) kanporatutako elektroien energia  
zinetikoa, eta e) elektroien abiadura. 
Elektroiaren masa: 9,1x10-31 kg 
Planek-en konstantea: 6,63 x 10-34 J· s 
 
GALDERAK 
 
1.  Azaldu nolakoa den eremu magnetiko baten barrenean higitzen den partikula kargatu batek jasaten duen 
indarra (Lorentz-en Legea edo "Indarra"). lpini adibideren bat. 
2. Azaldu zergatik den txikiagoa nukleo atomiko baten masa, bera osatzen duten nukleoien (protoien eta 
neutroien) masen batura baino. Lotura-energiaren kontzeptua eta nukleoaren egonkortasunarekin duen 
erlazioa. 
3.  Zeharkako eta luzetarako Uhinak. Deskribapena eta adibideak, 
4.  lndar-eremu kontserbatzaileak eta ezkontserbatzaileak. Definizioa eta adibideak. 
 

 


